
οδηγοσ
exodusall day 

Τα hot σημεία όπου 
χτυπά ο ρυθμός της 
πόλης τη μέρα.

απογευμα
Καφέ και πρώτα ποτά 
σε στέκια που σε κρα-
τάνε μέχρι αργά.  

βραδυ
Mainstream μουσι-
κές, live μπάντες 
και κεφάτες παρέες.

με θεα
Τι καλύτερο από το 
να πίνεις καφεδάκι 
βλέποντας τη λίμνη; 
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02. Μια βόλτα 
στο ιστορικό κέντρο 
είναι ιδανική για να 
αρχίσει η έξοδός σας. 
03. Tαξιδιάρης Γάτος 
04. Σβούρα

Την παραλιακή βόλτα σου στην Καστοριά θα την 
ξεκινήσεις από τη Λεωφόρο Κύκνων στην είσοδο της 
πόλης. Θα πάρεις μια νόστιμη, ζεστή τυρόπιτα από 
τον φούρνο Ίρις και θα ταΐσεις τις χήνες στη λίμνη, 
χαζεύοντας τις αντανακλάσεις του βουνού στα νερά 
της. Φτάνοντας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα πιεις 
ένα καφέ σε μία από τις καφετέριες με θέα την όμορ-
φη Ορεστιάδα. Το απογευματάκι, συνέχισε τη βόλτα 
σου στην παραλία και κάνε μια στάση στο Κροντήρι 
για μια μπίρα στο ζεστό πετρόxτιστο χώρο του. Πριν 
πέσει ο ήλιος, πάρε ένα τσάι στο χέρι από τον Τα-
ξιδιάρη Γάτο στο τέλος της Ορεστιάδος. Είναι ώρα 
για το μικρό γύρο της λίμνης, στο μαγευτικό τοπίο 
πλάι στο νερό. Περπάτησε στα χρωματιστά φύλλα 
και απόλαυσε το τσάι σου σε ένα παγκάκι δίπλα στη 

λίμνη βλέποντας το ηλιοβασίλεμα. Όταν νυχτώσει, ο 
δρόμος θα σε βγάλει στο Ναυτικό Όμιλο στη Βόρεια 
Παραλία, όπου μπορείς να τσιμπήσεις κάτι ελαφρύ με 
ένα ποτήρι κρασί και θέα στη βόρεια μεριά της λίμνης. 
Από εκεί, θα καταλήξεις στα Ψαράδικα για ένα ποτάκι 
στα εναλλακτικά μπαράκια. Τα club του κέντρου της 
πόλης δεν απέχουν πολύ από εδώ, αλλά ούτε και η 
Νότια Παραλία με τα all day bar της, όπως και το Blue 
Note με τις υπέροχες live μουσικές!

Καφές με θέα
Μετά τη βόλτα σου στη Νότια Παραλία, μπορείς να 
στρίψεις από την Ορεστιάδος αριστερά προς Ντολτσό. 
Θα βγάλεις φωτογραφίες τα πανέμορφα παραδοσιακά 
αρχοντικά και τις μικρές βυζαντινές εκκλησίες, και 

όταν χορτάσεις από την αστική 
ομορφιά της παλιάς πόλης, θα 
συνεχίσεις ανηφορικά, ακολουθώ-
ντας τις ταμπέλες για το εκκλησά-
κι του Προφήτη Ηλία, ψηλά στο 
λόφο της Καστοριάς. Πιες έναν 
καφέ στην καφετέρια κάτω από το 
εκκλησάκι, σε ένα ζεστό, ξύλινο 
χώρο με τζαμαρία περιμετρικά, 
όπου η πανοραμική θέα στην 
πόλη και τη Βόρεια Παραλία θα σε 
αποζημιώσει. 
Βγαίνοντας από την καφετέρια του 
Προφήτη Ηλία, συνέχισε προς την 
κορυφή του λόφου, για το εκκλη-
σάκι του Άγιου Αθανάσιου. Εκεί, 
η θέα είναι πραγματικά μοναδική, 
μιας και φτάνει μέχρι το νομό 
Ιωαννίνων, αλλά και τα χιονισμένα 
βουνά της Αλβανίας. 
Μια μέρα, μπορείς να ξεκινή-
σεις τη βόλτα σου από τη Βόρεια 
Παραλία. Από την οδό Ορεστίων, 
θα περάσεις μέσα από την ήσυχη 
περιοχή της Χλόης, και μετά θα 
ακολουθήσεις τις ταμπέλες προς 
Σιδηροχώρι. Σε αυτό το όμορφο 
χωριό στους πρόποδες του βουνού 
Βίτσι, θα βρεις μια λιτή καφετέρια 
με πανοραμική θέα στη Βόρεια 
Παραλία και την πόλη, καθώς και 
στους παραλίμνιους οικισμούς. Οι 
αντανακλάσεις των απέναντι βου-
νών στα νερά της λίμνης κάνουν το 
θέαμα πραγματικά εξαιρετικό.

All day
Η Νότια Παραλία της Καστοριάς 
σφύζει από all day café, ανοιχτά 
από το πρωί για καφέ και κουβέντα 
με θέα τη λίμνη. Κατά μήκος της 
παραλιακής Μεγάλου Αλεξάνδρου 
υπάρχουν αναρίθμητες καφετέ-
ριες, στην κυριολεξία η μία μετά 
την άλλη, οι οποίες με το που δύει 
ο ήλιος αλλάζουν πρόσωπο. Τα 
ίδια café που το πρωί είναι σημείο 
συνάντησης των Καστοριανών για 
ένα ήρεμο καφεδάκι σε χουχου-
λιάρικους καναπέδες κάτω από 
τους ήχους lounge μουσικής, τα 
βράδια μετατρέπονται σε trendy 
μπαράκια γεμάτα κέφι. Ακόμα 
και το εστιατόριο Κροντήρι στην 
Ορεστιάδος μεταμορφώνεται, μιας 
και λειτουργεί και σαν μπιραρία 
κάθε βράδυ. 
Στη Νότια Παραλία συχνάζουν 
όλες οι ηλικίες, όλα τα στιλ. Με 
εξαίρεση το Αλέα rock café και το 
rock-jazz τσιπουράδικο του Ταξι-
διάρη Γάτου που βρίσκεται λίγο 
παρακάτω, στην Ορεστιάδος, όλη η 
Νότια πλευρά ακούει mainstream 
μουσικές. Είτε για ηρεμία και καφέ 
το πρωί, είτε για διασκέδαση και 
ποτό το βράδυ, η Νότια Παραλία 
είναι αγαπημένος προορισμός, 
τόσο για τους τουρίστες όσο και για 
τους ντόπιους, για τους ροκάδες 
αλλά και για τους trendy, και έτσι 

είναι γεμάτη κόσμο όλες τις ώρες 
της ημέρας.

Απόγευμα
Η Βόρεια Παραλία είναι η πιο rock 
και εναλλακτική από τις δύο, με 
τρία ήσυχα μπαράκια στα Ψαράδι-
κα. Η Σβούρα, το Αλλού Γιαλού 
και ο Βάτραχος είναι νεανικά 
στέκια με ψαγμένη διακόσμηση, 
και μαζεύουν σαφώς λιγότερο κό-
σμο από αυτά του Νότου. Γεμίζουν 
σιγά σιγά, μετά τις 8 το απόγευμα, 
και παίζουν χαμηλά ωραίες rock 
μελωδίες. Ο Ναυτικός Όμιλος 
στη Βόρεια Παραλία είναι ο πιο 
must χώρος της πόλης, μιας και 
βρίσκεται σε ειδυλλιακή τοποθε-
σία, σε μια ξύλινη προβλήτα πάνω 
στη λίμνη. Ανοιχτός από το πρωί 
για καφέ, θα σας κρατήσει όλη 
μέρα, μιας και λειτουργεί και σαν 
εστιατόριο, αλλά και σαν bar-club. 
Η ιδανική ώρα, όμως, για εδώ είναι 
το απογευματάκι, για ένα κρασάκι 
δίπλα στη λίμνη, βλέποντας τα 

01. Άποψη του 
παραλίμνιου 
δρόμου από ψηλά. 

exodus v day & night

01

let’s rock!
 οι ροκάδες ταξιδιώτες το μεσημέρι θα 
πάνε για τον καφέ τους στο αλέα rock 
café ή στον Ταξιδιάρη γάτο στη Νότια 
παραλία, θα πιουν ένα ποτό στη σβού-
ρα, το αλλού γιαλού ή το βάτραχο της 
εναλλακτικής βόρειας παραλίας το 
βράδυ, ενώ για after, θα επιστρέψουν 
Νότια για τα live του Blue Note.

02

03

04

Ακολουθώντας τους χαλαρούς ρυθμούς της μακεδονικής επαρχίας, η Καστο-
ριά δεν έχει hot νυχτερινή ζωή, αλλά αυτό δεν ενοχλεί κανέναν. Η παραλία 
της είναι γεμάτη cozy café που μεταμορφώνονται σε παρεΐστικα μπαράκια, 
προσφέροντας αναρίθμητες επιλογές από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. 

στέκια για όλες τις ώρες

ΚειμεΝο αΝΝα παπαριΖου
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φώτα της πόλης να καθρεφτίζονται 
στα νερά της.
Οι παραλιακές, όμως, δεν είναι η 
μόνη επιλογή. Το Playroom, μια 
άνετη καφετέρια στην 11ης Νοεμ-
βρίου, διαθέτει όλων των ειδών τα 
επιτραπέζια και πολλές τράπουλες, 
ενώ μαζεύει «παιχνιδιάρικο» νεα-
ρόκοσμο με όρεξη για αμέτρητους 
γύρους παιχνιδιού και πολλούς 
καφέδες. 

Night
Ο κεντρικός πεζόδρομος, η Ερμού, 
αλλά και η Άρτης, που την ημέρα 
είναι εμπορικοί δρόμοι, είναι γεμά-
τοι clubs, για βραδινές εξόδους και 

χορό μέχρι τα ξημερώματα. 
Τα μπουζούκια της πόλης δεν 
είναι συγκεντρωμένα σε κάποιο 
σημείο. Το πιο hot εντός πόλης 
είναι το Cinema, στο εμπορικό 
κέντρο της Λεωφόρου Κύκνων στη 
Νότια Παραλία, ενώ πολλοί είναι οι 
Καστοριανοί που πάνε στο Άργος 
Ορεστικό για να... τα σπάσουν στο 
cult μπουζουξίδικο Ακρόαμα. 
Το Blue Note της Νότιας Παραλίας 
είναι ο μόνος χώρος για live στην 
Καστοριά, με μουσικές από όλες τις 
χώρες και όλες τις δεκαετίες. 

Τα καλύτερα στέκια
Αλέα rock café Μικρός, λι-
τός χώρος, πάνω στη Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, το Αλέα διαφέρει 
από τα υπόλοιπα all day café της 
παραλιακής λεωφόρου. Πολύ απλά 
γιατί είναι το μοναδικό ροκάδικο 
στέκι, σε μία σειρά από café-bar, 
που παίζει mainstream μουσικές. 
Ουσιαστικά, είναι και το μοναδικό 
πραγματικό στέκι. Εδώ συχνάζουν 
ροκάδες Καστοριανοί και νεαρόκο-
σμος από τα κοντινά χωριά, αλλά 
είναι και ιδανικός προορισμός για 
τους ταξιδιώτες που αρέσκονται σε 
αυτά τα ακούσματα. Η διακόσμησή 
του βασίζεται στο ξύλο, το μπαρ 
του είναι μεγάλο και η θέα του στη 
λίμνη είναι πραγματικά καταπλη-
κτική. Ανοιχτό από το πρωί για 
καφέ, στο Αλέα μπορεί να μπείτε 
απόγευμα και να σας κρατήσει 
μέχρι το βραδάκι για μπίρες και 
δυνατή μουσική. 

Αλλού Γιαλού Αυτή η ολοκαίνου-
ρια καφετέρια στα Ψαράδικα της 
Βόρειας Παραλίας έχει έρθει για 
να μείνει. Στην ησυχία της οδού 
Θωμαΐδος Λιμπανίας, το Αλλού 
Γιαλού είναι ένα γλυκό μπαράκι 
με λιτή διακόσμηση, λίγα τραπε-
ζάκια, παρεΐστικη ατμόσφαιρα και 
διακριτική rock μουσική. Γρήγορα 
έγινε στέκι, προσελκύοντας κόσμο 
όλων των ηλικιών, που έρχεται εδώ 
για ποτάκι και κουβέντα, ακού-
γοντας ωραίες μουσικές. Μαζεύει 
κόσμο κυρίως από το απόγευμα, 
αλλά είναι μια χαρά και το μεση-
μεράκι που είναι σχεδόν άδειο. 
Οι παραμυθένιοι πίνακες στους 
τοίχους του Αλλού Γιαλού είναι 
της Καστοριανής καλλιτέχνιδας 
Νίνας Χαρίτωνος. 
Σβούρα Στα ήσυχα Ψαράδικα, 
σχεδόν δίπλα στο Αλλού Γιαλού, 
η Σβούρα είναι ένας ιδιαίτερα 
όμορφος χώρος που μαζεύει κόσμο 
από το απόγευμα για ποτάκι, με 
διακριτική rock μουσική υπόκρου-
ση. Χαρακτηρίζεται «μοντέρνο 
καφενείο» και η μουσική ποτέ 
δεν ξεπερνάει κάποιο όριο, ενώ τα 
φώτα δεν είναι πολύ χαμηλά, ώστε 
να μπορείς να δεις τους πρωτό-
τυπους πίνακες στους τοίχους, 
που θα σε ταξιδέψουν σε χώρες 
μακρινές. Πέρα από την ενδιαφέ-
ρουσα διακόσμηση και την καλή 
μουσική, οι τιμές στη Σβούρα είναι 
εξίσου εναλλακτικές και ένας 
ακόμα λόγος που θα σας κάνει να 
τη λατρέψετε και οπωσδήποτε να 

01.Blue Note 
02. Η θέα το βράδυ 
είναι μαγευτική

Mουσικές του κόσμου 
Το μοναδικό στέκι της πόλης που 
παίζει live, το Blue Note, συγκεντρώ-
νει πολύ κόσμο που λατρεύει τις 
έθνικ μουσικές αλλά και τις παλιές 
δεκαετίες. Το μόνιμο συγκρότημα της 
αγαπητής μουσικής σκηνής με τους 
rock ήχους του έχει αποκτήσει φανα-
τικούς οπαδούς, ενώ και οι βραδιές 
με τις guest μπάντες είναι πάντα πε-
τυχημένες. σε μια επίσκεψή σας στην 
πόλη της Καστοριάς για διακοπές, το 
Blue Note είναι ένα cool μέρος για μια 
τέλεια βραδιά και δικαίως βρίσκεται 
ψηλά στη λίστα των places to be. 

exodus v day & night
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01. Φούρνος Ίρις 
02. Zαχαροπλαστείο 
Παπανδρέου

θέλετε να ξανάρθετε.
Ταξιδιάρης Γάτος Ένα εναλλα-
κτικό στέκι που σίγουρα θα σας 
προτείνουν οι Καστοριανοί. Στη 
Νότια Παραλία, στο τέλος της 
Ορεστιάδος, βρίσκεται αυτός ο 
μικρός χώρος με την ιδιαίτερη 
διακόσμηση και τις ταξιδιάρικες, 
ονειρεμένες τοιχογραφίες. Όταν 
ο καιρός είναι καλός, το rock-jazz 
τσιπουράδικο του Ταξιδιάρη Γάτου 
έχει τα τραπεζάκια του πάνω στη 
λίμνη, όπου μπορείτε να λιαστείτε 
απολαμβάνοντας την υπέροχη 
θέα. Το πρωί, δοκιμάστε τσάι του 
βουνού αλλά και διάφορα άλλα βό-
τανα της περιοχής. Ζητήστε να σας 
φτιάξουν πρωτότυπα cocktails και, 
φυσικά, παραγγείλτε τσιπουράκια 
το βράδυ. Αν πάτε στον Ταξιδιάρη 
Γάτο μία φορά, είναι βέβαιο πως θα 
κολλήσετε για πάντα. 
Ναυτικός Όμιλος Πάνω στη λίμνη 
της Καστοριάς, με πανοραμική 
θέα στη Βόρεια μεριά της πόλης, ο 
Ναυτικός Όμιλος με διακόσμηση 
βασισμένη στο στοιχείο του ξύλου, 
θεωρείται must στέκι για όλες τις 
ώρες, κάθε εποχή του χρόνου. Εδώ 
μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ 
σας καθισμένοι πάνω στην ξύλινη 
προβλήτα του, ακριβώς δίπλα στο 
νερό και να ηρεμήσετε με την 
ησυχία της Βόρειας Παραλίας, 
ατενίζοντας τη θέα. Το απόγευ-
μα θα συνοδέψετε το κρασί σας 
με εκλεκτά πιάτα ελληνικής και 
διεθνούς κουζίνας στο εστιατόριο 

exodus v day & night

του Ναυτικού Ομίλου, ο οποίος 
το βράδυ λειτουργεί και σαν bar, 
σερβίροντας εξωτικά cocktails, 
σνακ και finger food, σε αυτή την  
πραγματικά ειδυλλιακή τοποθεσία.  
Blue Note Είναι ανοιχτό καθημε-
ρινά από τις 9 το βράδυ, δίνοντας 
την ευκαιρία στους Καστοριανούς 
και στους επισκέπτες της πόλης 
να απολαύσουν το ποτό τους, χα-
λαρώνοντας και ακούγοντας blues, 
soul, funk και rock μελωδίες, από 
όλες τις δεκαετίες. Το Blue Note, 
στεγασμένο σε ένα παλιό κτίριο 
στην οδό Διοικητηρίου, δίπλα 
σε μια βυζαντινή εκκλησία στη 
Νότια Παραλία, είναι ένας αρκετά 
μεγάλος και ζεστός χώρος, όπου η 
εξυπηρέτηση είναι άψογη και το 
κλίμα φιλικό. Μαζεύει κεφάτες 
παρέες που έρχονται εδώ για να 
ακούσουν ωραίες μουσικές, αλλά 
και live κάθε Πέμπτη, Παρασκευή 
και Σάββατο. Το μοναδικό bar της 
πόλης με live βραδιές, φιλοξενεί 
διάφορες μπάντες, ενώ έχει και 
ένα μόνιμο συγκρότημα που παίζει 
πολύ καλή rock μουσική. Καθίστε 
στους μεγάλους καναπέδες, στα 
τραπεζάκια μπροστά από τη σκηνή 
ή στο μπαρ και απολαύστε το ποτό 
σας στο Blue Note, σε ένα χώρο που 
θα σας θυμίσει αντίστοιχα live bar 
της Ευρώπης. 
Playroom Το νεανικό στέκι της 
11ης Νοεμβρίου είναι κάτι σαν το 
δωμάτιο με τα παιχνίδια κυρίως 
για τους 20κάτι Καστοριανούς και 
τον φοιτητόκοσμο, που διαθέτουν 
αρκετό ελεύθερο χρόνο. Αυτό, 
βέβαια, δεν σημαίνει πως και οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν θα 
νιώσουν άνετα εδώ. Αντιθέτως, θα 
γίνουν για λίγο παιδιά και θα κά-
νουν ένα διάλειμμα από το στρες. 
Σε έναν αρκετά μεγάλο χώρο, φι-
λοξενούνται πολλά τραπεζάκια και 
αναπαυτικές πολυθρόνες, όπου οι 
θαμώνες λιώνουν ατέλειωτες ώρες 
παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια 
και απολαμβάνοντας τον καφέ 
τους, υπό τους ήχους χαλαρής ροκ 
μουσικής. Σίγουρα το Playroom 
είναι το place to be για όλους τους 
«παιχνιδιάρηδες». Στα περισσότε-
ρα τραπέζια παίζουν χαρτιά, χωρίς 
βέβαια να τζογάρουν. Η μπλόφα, 
η ξερή και η μπιρίμπα δίνουν και 
παίρνουν, ενώ η τεράστια ποικιλία 
από παιχνίδια προσφέρει αστεί-
ρευτες επιλογές για αραλίκι και 
ψυχαγωγία. 

aFTER
αν μετά τη βραδινή σας έξοδο έχετε 
όρεξη για μία μικρή λιχουδιά, η Κα-
στοριά προσφέρει άφθονες επιλογές, 
σε διάφορες γωνιές της πόλης. αν 
έχετε βγει στα μπαράκια της μεγάλου 
αλεξάνδρου, ο φούρνος Ίρις στην 
κεντρική πλατεία της Νότιας παρα-
λίας είναι η πρώτη λύση. δοκιμάστε 
νόστιμες τυρόπιτες, εξαιρετικά 
καλτσόνε, σπιτικά αλμυρά κουλου-
ράκια και τοπικά γλυκά. στη Νότια 
παραλία, ακριβώς δίπλα στο Blue 
Note, βρίσκεται επίσης η κρεπερί 
Cibo, με τις νόστιμες κρέπες της, 
αλλά και σάντουιτς για κάθε όρεξη. η 
Ωραία Καστοριά δίπλα στο δημαρχείο 
στο κέντρο της πόλης είναι ο μυστι-
κός προορισμός των Καστοριανών για 
μαγειρευτά και της ώρας, κάθε ώρα 
της ημέρας και της νύχτας. μετά το 
clubbing στον πεζόδρομο της ερμού, 
εκεί θα καταλήξετε!
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